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Van de redactie 
 
We hebben ondertussen weer een heleboel activiteiten achter de rug. Zo hebben we de 
jaarlijkse boerenkool fuif gehad, iets later dan we gewend zijn, maar daar was het 
zeker niet minder door. En een week later alweer het groepszwemmen, om het groeps-
gevoel erin te houden. Maar wat heeft zich in die 2 weken allemaal afgespeeld? We 
kunnen het helaas niet met jullie delen. Zoveel onderdelen, maar zo weinig schrijvers. 
Dat is wel erg teleurstellend. 
 
Van het Winter Wandel Weekend hebben we gelukkig wel 2 stukjes ontvangen. Zoals 
jullie verderop kunnen lezen was het weer een geslaagd weekend. 
 
Maar er is meer, de Belboei staat weer boordevol, dus ga er maar goed voor zitten. In 
deze Belboei komen jullie namelijk een heerlijk recept -speciaal voor op kamp- tegen, 
waarvoor je echt niet zoveel kookervaring nodig hebt. De welpen hebben een voorproef-
je gehad van het grote zomerkamp. De WVA heeft nu toch echt afscheid genomen van 
Pimmetje (snik, snik). Verder zoals jullie van ons gewend zijn: ‘10 vragen aan…’ , het 
vervolg van de sleepboot-story, en nog wat losse flodders. 
 
Tenslotte willen we in deze Belboei even de aandacht vestigen op iemand die sinds 
kort een heleboel regelt 'achter de schermen'. Hij stelt zich even aan ons voor. 
 
Dus: veel leesplezier, bleif sgreiven, en tot in juni! 
 
De redactie. 
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Van het Be 
 
 
Heerlijk, dit seizoen. Ieder jaar weer. 
 
Het wordt weer wat warmer, de bomen lopen uit, de onderdelen kunnen weer langer 
naar buiten toe zonder zeiknat te worden, de kinderen kunnen gewoon naar huis toe 
fietsen terwijl het nog licht is, prima! 
 
En gelijk zie je de activiteiten opbloeien: tijdens het paasweekend waren er een heel 
stel op HIT (een soort hike, waarbij ze met de nodige bepakking in vier dagen een ge-
weldige afstand moeten zien af te leggen - een aantal Wilde Vaarters liep drie dagen 
door Duitsland!), her en der worden kampjes georganiseerd, iedereen is weer naar het 
Groepszwemmen geweest in Baarn, er wordt weer aan clubhuizen geschilderd, en de 
sleper-commissie is druk in de weer met het voltooien van haar levenswerk.  
 
Naast de Diep is over wat stellingen een groot zeil gespannen. 
Nadat dat nòg een keer was opgehangen wordt daaronder gelast, 
getimmerd en geschilderd. De sleper ligt nu al een poosje op bok-
ken, en het is de bedoeling dat hij (zij?) vóór de zomer het water in 
gaat. De sleper-commissie werkt daar iedere zaterdag aan: alles 
moet nu passend gemaakt worden en op zijn plaats.  
 
Dat lijkt simpel, maar de laatste loodjes wegen altijd het zwaarst. Het vergt nog heel 
wat uurtjes gepriegel voordat de uitlaat precies op de juiste manier gebogen vanaf de 
motor door de kuip aan de achterzijde naar buiten komt, bijvoorbeeld. De datum voor 
de doop wordt eerdaags vastgesteld.  
 
Wat de gebouwen betreft: we hebben nu een actieve onderhouds-coordinator (Jan), 
we hebben een heel stel gebouwen waar het nodige aan moet gebeuren, en we hebben 
een aantal ouders die de handen uit de mouwen wil steken. Kortom: alle ingrediënten 
zijn aanwezig om de activiteiten los te laten barsten.  
 
Voorlopig is Jan nog veel tijd kwijt met het bespreken met de Gemeenten en aanne-
mers van dat deel van de klussen dat wij niet zelf kunnen opknappen. De Gemeenten 
zijn daarbij meestal de moeilijkse partij: van alles mag niet op de meest eenvoudige 
manier, maar de Gemeente wil niet bijdragen in de méérkosten.  
 
Voor één van de gebouwen hoeft het niet meer: ons gebouwtje aan de Laan van Eiken-

(bestuur) 
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rode (waar de Albert Schweitzer zat) is on-
langs gesloopt. De Gemeente WijdeMeren kon 
niet garanderen dat wij er langer in konden 
blijven zitten, maar wilde wel dat wij het e.e.a. 
opknapten. Dat kan dus niet: we gaan geen 
geld weggooien. Met de Gemeente zijn we nu in 
overleg over een andere locatie. Daarvoor moe-

ten ze eerst een Grondbeleid hebben - en dat hebben ze nu net niet. Daarover moet 
nog eerst intern nagedacht worden, en dat lijkt nog vóór de zomer te worden afge-
rond. Wij blijven aandringen, want het is voor de Albert Schweitzer natuurlijk niet 
makkelijk om op de Diep opkomst te moeten draaien. We houden U op de hoogte! 
 
Jantje Beton is ook weer achter de rug. Mede dankzij het minder goede weer (dan is 
het in de stad altijd drukker en komen die bevertjes en welpjes aandoenlijker over!) is 
de opbrengst wederom hoger dan vorig jaar. Allemaal geweldig bedankt, want voorna-
melijk daardoor zijn we nog steeds in staat het hoofd boven water te houden. Rob, 
ook jij weer bedankt voor de organisatie! 
 
 
 
Daarnaast hebben we van de Groepsraad onlangs groen licht gekre-
gen om een nieuw bestuurslid te mogen benoemen: Paulien van Hes-
sen woont al enkele maanden onze vergaderingen bij en is nu officieel 
bestuurslid geworden. Aanvankelijk gaat ze zich op de communicatie 
(met ouders en met externe partijen) storten. Veel succes, Paulien, 
en fijn dat je d'r bij bent gekomen! 
 
Ruurt Stapel, 
Voorzitter. 



Belboei 154 april 2004, pagina 6 

Jantje Beton 2004 
Het is alweer gelukt!!!!!: 
 
Voor het tweede jaar op rij hebben we met zo wel de huis-aan-huis 
collecte en met de straatcollecte meer geld opgehaald dan vorig 
jaar. 
Met de huis-aan-huis collecte hebben we dit jaar een record op-
brengst opgehaald van € 3.796,78 en een briefje van...… 
10 GULDEN!! (ja ja, ze bestaan nog) 
Met de straat collecte hebben we ruim 300 euro meer opgehaald 
dan vorig jaar en wel een totaalbedrag van € 2.161,86. 
Samen levert dit op een totaal van € 5.958,64 . (Bijna 10% meer 
dan vorig jaar!) 
 
De helft van deze opbrengst is voor onze eigen groep, de andere helft is voor Jantje 
Beton. 
Jantje Beton gebruikt het geld voor het ondersteunen van diverse aktiviteiten voor 
kinderen zoals vakantiekampen, sponsoring voor clubhuizen, speeltuinen en buurthui-
zen maar bijvoorbeeld ook steun aan de kindertelefoon. Hierbij wordt de nadruk gelegd 
op kinderen waarvan de ouders geen geld hebben voor een dagje uit of om hun kind op 
een club te doen.  
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F I N A N C I E E L  A D V I E S B U R E A U

ADVISEUR SPAAR- EN PENSIOENVOORZIENINGEN, HYPOTHEKEN EN ASSURANTIEN

Indien u een deskundige gesprekspartner zoekt, die u behulpzaam kan zijn
bij het oplossen van uw financiele vraagstukken, waaronder:

Neemt u dan contact op met Rolph P.W. Schmidt voor een orienterend gesprek.

Brinkzicht 22a, 3743 EX  Baarn, telefoon 035-5489090, telefax 035-5489091

(advertenties)  

Op deze manier kunnen wij als zuiderkruisgroep deze kinderen en ook onszelf helpen.  
Want zonder deze inkomsten zouden wij het als groep financieel niet meer rond kun-
nen krijgen en zouden we bijvoorbeeld de extra activiteiten (zoals bijvoorbeeld zwem-
men met z'n allen of de boerenkoolmaaltijd) niet meer kunnen doen.  
  
Ik wil alle bevers, welpen, verkenners, wilde-vaarters, leiding, bestuur en ouders dan 
ook heel erg bedanken voor hun fantastische inzet en steun tijdens de Jantje Beton 
collecte.  
Met name de huis-aan-huis collecte is voor de verkenners en wilde vaartleden een 
zware belasting (we vragen iedereen drie avonden te komen collecteren) maar het is 
voor ons en anderen gewoon heel hard nodig dat we het doen.  
  
Dus: Iedereen bedankt en ik hoop dat iedereen volgend jaar weer net zo goed mee 
helpt. 
  
Rob 
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Oefenkamp Welpenhordes 
 
De wind huilt door de takken! Zonlicht breekt door de wolken! Re-
gen verdwijnt voor het de grond raakt! De vier elementen van de 
wereld zijn uit balans, en wij, de leiding van de Welpenhordes van 
het Zuiderkruis, weten precies hoe we dit probleem moeten oplos-
sen! Onze welpen erop los laten natuurlijk!  
 
Het oefenkamp, een klein kamp op de Diep, zou 

twee dagen duren. Meer dan genoeg tijd om onze welpen met el-
kaar kennis te laten maken. Uiteindelijk gaan we toch met z’n allen 
lekker op zomerkamp, dus waarom niet even daarvoor opwarmen? 
Het kamp begon met het indelen van groepjes. Een aantal welpen 
vonden dit niet zo leuk, in het begin... Waarom mochten ze niet 
met die en die in het groepje? Gelukkig kon iedereen het toch snel 

goed met elkaar vinden. We speelden een spel 
met pionnen, waarbij een verhaal verteld werd. Wanneer een be-
paald nummer in dat verhaal voorkwam, moesten de welpen de 
pion pakken. Ik moet wel toegeven... het reac-
tievermogen van onze welpen is lang niet 
slecht! Dit zou goed van pas komen bij het 
volgende spel... 
 
Het was tijd om de Elementen weer op orde 
te brengen! De wereld waarin wij leven bestaat 

uit vier elementen; Water, Vuur, Aarde en Lucht. Elk element kon 
de andere aan... Water doofde het Vuur, Vuur verorberde de Lucht, 
Lucht verspreidde de Aarde, en Aarde dronk het Water. Alle hordes werden verdeeld 
in één van de vier basis elementen, en het spel begon! Het was een hectische strijd 

tussen de elementen op de grote Hilversumse heide. De 
vlammen brandden er lustig op los, de wind blies de bo-
men bijna omver, het Water gutste uit de Lucht en de 
Aarde rommelde onder onze voeten. Maar toen, vanuit 
het niets, verscheen een vijfde element! 
Het was Metaal, en ging achter de welpen aan om alle 
elementen over te nemen! Gelukkig werd Metaal uiteinde-
lijk verslagen, en waren de elementen weer tot rust ge-
bracht... tenminste, voor een tijdje. Het zou nog blijken 
dat er nog meer problemen zouden komen... Problemen 
waartegen de leiding machteloos zou staan! 

 

 

 

 

 

 
 Kijk uit! Het is Metaal! Kijk uit, het is metaal! 
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Terug op de Diep kon de leiding beginnen aan het avondeten. Maar voordat de welpen 
konden eten hadden de elementen weer hun hulp nodig! Vuur probeerde de overige 
elementen over te nemen... vele waxinelichtjes in emmers werden aangestoken, en de 
welpen moesten Water gebruiken om het Vuur te doven. Gelukkig kunnen Lucht en 
Aarde ook vechten tegen Vuur.. De wind van de Lucht blies de kaarsen al uit voordat 
het spel maar kon beginnen! Uiteindelijk werd het spel zo gespeeld dat het team wat 
het meeste Water in de emmer kreeg, zou winnen. Alweer was er een strijd tussen de 
elementen, omdat het Water al gauw vervangen werd door Aarde! 
 
Wat zouden de welpen eten? 
Lekkere kleverige Einstein-Brein 
macaroni? Smakelijke natte 
spruitjes prut met oude kaas? 
Niets van dat alles! Die avond 
aten we hamburgers en friet! 
Het kon de welpen wel smaken, 
zo leek het. Wij, de leiding, 
moesten onze vingers heel snel 
wegtrekken, anders vraten de 
welpen die er ook nog bij op! Na 
lekker gegeten te hebben, kre-
gen de welpen als toetje vla. 
Maar er was nog veel vla over! 
Gelukkig hebben de welpen best wel creatieve leiding.  
 
Vlahappen! Omdat het toch bijna Pasen zou zijn, konden de welpen maar beter oefe-

nen met het vinden van eieren! Daarom werden choco-
lade eieren verstopt in een bak met vla, waarna de 
welpen die eieren moesten vinden... zonder handen! Ja, 
beste ouders, ook op een kort kamp zoals deze zorgen 
wij er wel voor dat het meenemen van extra kleding 
geen overbodige luxe is.  
 
Na dit nogal kleverige onderdeel was het alweer nacht. 
En er rommelde onrust in de verte. Met de onbalans 
van de elementen raakte het weer ook in de war... en 
vier Weermannen liepen op het veld op de Diependaal-

selaan, elk hun eigen weertype te verspreiden. Er was een Sneeuwmaker, die overal 
sneeuw liet dwarrelen. Een Regenmaker, die welpen doorweekte. Een Dondermaker, die 
bliksemschichten overal naartoe wierp, en een Mistmaker, die de welpen bedekte in 
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een dikke laag mist! Om kort te 
zijn, Erwin Kroll was niks vergele-
ken met deze Weermannen. 
 
Gelukkig hadden ze wel een zwak 
punt. De welpen moesten de 
Amuletten van de Weermannen 
stelen, om ze zo tegen te hou-
den, voordat ze nog meer chaos 
veroorzaakten. Maar dit was 
niet makkelijk! Vooral nadat 
welpen door de Regenmaker nat 
werden gemaakt, bleef de Mist 
van de Mistmaker aan de welpen 
kleven! En de Dondermaker was héél gevaarlijk, want als hij geen kabaal aan het maken 
was met de donder, gooide hij zo grote bliksem op de welpen af! Uiteindelijk werden de 
Weermannen toch verslagen in het holst van de nacht, en terug gestuurd naar de 
wolken, waar ze vandaan kwamen! 
 
Het was tijd om te slapen. Gelukkig waren de meeste welpen wel lekker moe... wat wil 
je na een hele dag de wereld redden. Dit tot grote vreugde van de leiding... want als 
welpen moe zijn, dan slapen ze lekker lang! Toch? Nou, niet dus! Al VEEL TE VROEG 
waren de welpen weer op pad, inclusief gebonk op de deuren en geschreeuw in de gan-
gen. Met hoofden als aambeelden werden die arme leiding wakker gemaakt, omdat er 
ontbijt op tafel moest komen! Potverdorie. 
 
Het kamp werd afgesloten met een aantal verschillende balspelletjes. De zon scheen 
weer, en het weer leek rustig. De elementen waren weer in balans, dankzij de welpen. 
Nu, op naar het zomerkamp! 
 
Chill & De Leiding 
 
ps. Er gaan geruchten dat het element Water toch de macht wil grijpen... We kunnen 
dit maar beter bekijken op het zomerkamp! 
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Avondvierdaagse 
 

Beste bevers/ welpen/ verkenners/ wilde vaarters, 
 
Zoals elk jaar is er een avondvierdaagse, en waar kan je gezelliger mee 
lopen dan met het Zuiderkruis. 
 
De avondvierdaagse wordt gelopen in de week van 7 tot en met 10 juni. 
De starttijd is 18:00 uur en het zal rond half negen afgelopen zijn.  
Het begin en eind is op het terrein van HSV "Wasmeer". Vlak bij het 
Wasmeer te Hilversum. 
 
Het enige wat je hoeft te doen is je te melden voor de avondvierdaagse 
bij je leiding en aan te geven voor de hoeveelste keer je meeloopt. 
 
Halverwege wordt er voor de Koek en Zopie gezorgd door onze privé-
catering. 
 
Hoe meer mensen er meelopen, des te gezelliger het wordt, dus kom ook. 
 
Tot dan, 
 
De organisatie 

4 

4 

4 

4 
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Even voorstellen... 
Ik kreeg het verzoek van de redactie 
van de Belboei om een stukje te 
schrijven om mij voor te stellen. Nu bij 
deze; mijn naam is Jan Lieste en heel, 
heel lang geleden ben ik padvinder 
geweest. Zoals uit bijgaande foto 
blijkt, samen met mijn broer. Omdat 
we een tweeling zijn, en toen nogal 
moeilijk uit elkaar te houden waren is 
er bij mij op de foto een ‘J’ gezet. Dus 
dat ben ik.  
  
Misschien kwam het door deze pad-
vinders ervaring dat toen Ellen Brou-
wer, mijn nicht, vroeg of ik, nu ik niet 
meer hoef te werken, wat voor de Zui-
derkruisgroep wilde doen. Ik heb toen 
gezegd dat ik dat wel eens zou willen 
bekijken. 
Nu was dat op een feestje dus vroeg 
Ellen wat later of ik dat echt zou wil-
len doen. Zo is het gekomen, maar er 
kwam wat meer op mij af dan ik in 
eerste instantie had gedacht als 
coördinator voor het onderhoud aan 
onze gebouwen. Nu heb ik ervaring met 
de bouw en het onderhoud van bedrijfsgebouwen, daarnaast heb ik een uitgebreide 
technische- en management achtergrond. 
 
De laatste jaren was ik o.a. verantwoordelijk voor het bouwen van 32 technische loca-
ties in de Benelux voor het telecombedrijf Versatel. Een zeer hectische tijd, maar leuk 
werk, met jonge enthousiaste mensen waaraan een einde kwam toen de telecom 
markt terug liep.   
 
Na eerst wat van mijn vrije tijd te hebben genoten wilde ik weer wat om handen heb-
ben, ondanks het feit dat er met twee dochters en 4 kleindochters altijd wel wat te 
knutselen valt. Daarnaast is er aan mijn huis in Bussum, ruim 120 jaar oud, ook altijd 
wat te doen. Tevens weer wat activiteiten via mijn adviesbureau opgestart. En een 
wat uit de handgelopen hobby, het opnemen en monteren van videofilms. Als sport 
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tennissen, fietsen en ik bezit een kleine kajuitzeilboot. 
  
Begin vorig jaar voor de Zuiderkruisgroep eerst maar eens een inventarisatie gemaakt 
van alles wat er moest gebeuren. Maar als er geen vervolg komt op een actie dan 
werkt het niet. Bovendien vond ik dat ik wat weinig contact met de groep had. Daar-
om stelde het bestuur voor om wat vergaderingen te bezoeken waardoor ik wat meer 
feeling zou krijgen met de groep en vooral dat men wist wie die man was die af en toe 
eens rond keek op de diverse locaties.  
 
Ook heb ik enkele bestuursvergaderingen bezocht zodat het bestuur wat meer inzicht 
kreeg waar ik mee bezig was en er snel zaken besproken en beslist kunnen worden. Ik 
ben dus geen bestuurslid maar coördineer en adviseer het bestuur m.b.t. het onder-
houd van onze gebouwen. 
 
Er lopen nu een aantal grotere zaken: o.a. renovatie van ons pand aan de Schutters-
weg, een Rijksmonument met alle problemen die daaraan verbonden zijn. De geplande 
vernieuwing van het dak op de Diependaalselaan is omgezet in een grondige reparatie 
i.v.m. plannen van de gemeente Hilversum met de grond, wat overigens niet zo'n vaart 
zal lopen, maar een grote investering leek toch niet verantwoord.  
 
Deze reparatie is inmiddels klaar. Verder staan reparaties aan het dak van het ge-
bouw aan de Eikenlaan op de rol. Het gebouwtje is eind vorig jaar door een aantal vrij-
willigers keurig in de verf gezet maar er moet nog wat gerepareerd worden. Ook wor-
den er door de Brandweer steeds hogere eisen gesteld m.b.t. de gebruikersvergunnin-
gen die onze aandacht vragen. Sommige dingen kunnen we beter aan vakmensen over 
laten. maar we zijn er zeer alert op om geen dingen te laten doen die wij zelf kunnen.  
 
Al met al zijn we behoorlijk bezig en mijn conclusie is dat de Scoutingvereniging Zui-
derkruis in het bezit is van een aantal prima locaties. Met jullie hulp kan dat ook zo 
blijven en ik wil daar graag mijn bijdrage aan leveren.  
 
 Jan Lieste 
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Winter Wandel Weekend 2004 (1) 
Hallo allemaal, 
 
Allemaal weer een beetje bijgekomen van de lange tocht?!  
Eerst moesten wij om 10.30 uur verzamelen. Maar wat zou de wilde vaart zijn zonder 
fouten? Inderdaad we moesten om 10.00 uur verzamelen. We werden in groepjes ver-
deeld en in auto's gepropt. Zo werden we naar het beginpunt gebracht. Eenmaal aan-
gekomen moesten we verzamelen en vet lang wachten totdat we weg mochten. Na het 
lange wachten mochten de groepjes omstebeurt met de route tot post 1 op pad. Er 
werd natuurlijk veel fout gelopen. In het begin liepen er al 3 groepen samen die na el-
kaar vertrokken waren. Maar uiteindelijk vond ieder groepje zijn eigen weg. Niet dat 
dat de goede weg was, maar oké. Het groepje van Koen liep natuurlijk de hele weg 
goed (grapje!!!). Samen met het groepje van Bart en Peter. Zij waren net na de leiding 
bij post 1, waar we niet eens de snackbar in mochten om wat lekkers te halen. 
GRRRR!!!!!. Terwijl deze kindjes doorliepen werden 2 andere groepjes aangehouden 
door de politie (ook leuk). Dit waren het groepje van Aike en een groepje van Anker-
wacht. Er waren namelijk klachten binnen gekomen bij de politie over een groepje jon-
geren die dingen naar auto's zouden hebben gegooid. Dit was niet helemaal waar, 
wees maar niet ongerust. Er was niets naar de auto's gegooid maar er waren een 
paar blikjes op de weg geschopt. Maar niet iedereen heeft dit gedaan. Zo hier hebben 
jullie nu ook uitleg over gehad en nu wat anders. 
 
Bij post 1 moest je een hoedje van papier maken. Bart had de muts van Marloes aan 
de spoorboom gehangen toen die dicht was. Marloes kon er toen ze open gingen niet 
meer bij, en dus moest ze wachten totdat de spoorboom weer naar beneden gingen. 
Dat kon nog wel even duren. Naar post 2 moest je via een heel lang pad en iedereen 
liep fout, naja met een omweg. Of sommige dachten dat ze fout liepen maar liepen 
eigenlijk goed. De drie groepen die achter liepen, dat waren Iris, Roy (AKW) en Aike 
kregen Ronald mee (niet dat dat hielp, maar hij moest blijven om met de politie te 
praten, terwijl de rest van de leiding al door liep).  
 
De route naar post 2 was beschreven in een verhaal, waar sommige woorden in voor 
kwamen die dan op de voorkant stonden en zo moest je de weg weten. Na de halve 
tocht gelopen te hebben kwamen de groepjes die met Ronald liepen weer bij post 1 uit. 
We dachten nog steeds dat we goed liepen, maar daar kwam Roald de redder in nood 
ons vertellen dat we helemaal fout liepen en we nog maar bij het begin waren. We 
moesten een heel stuk rechtdoor. Dus wij liepen vrolijk verder terwijl de groepjes die 
voorop liepen al weer naar post 3 aan het zoeken waren. Maar we hielden de moed er 
in en waren gezellig aan het kletsen enzo. 
Ondertussen vroegen de voorste groepjes aan alle mensen die ze tegen kwamen de 
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weg naar het clubhuis ben even de naam vergeten. Toen uiteindelijk de achterste 
groepjes post 2 hadden gevonden en soep hadden gegeten gingen ze weer verder 
maar nou met Bart, Esther en Michiel er bij. 
 
Het eerste groepje was om vijf uur bij het clubhuis, ben even de naam vergeten, aan-
gekomen. En ongeveer rond 8 uur was iedereen bij het clubhuis. Waarna we om een uur 
of 9 gingen eten. Dit was macaroni. Wat een beetje flauw was omdat er geen zout 
was. Of een ander verhaal al het zout zat in het eten en daarom hadden ze er een 
heleboel suiker doorheen gedaan, er was de volgende dag geen suiker voor in de thee. 
Die avond kon je ook nog een film kijken namelijk: Brother Bear. Naja we gingen om 3 
uur slapen. De volgende ochtend was bijna iedereen om 8 uur wakker. Iedereen zat een 
paar uurtjes te klooien en daarna gingen we eten. Na het eten ging iedereen zijn spul-
len opruimen. Dat werd allemaal buiten neer gepleurd en we gingen een aantal spelle-
tjes waar heel enthousiast aan mee werd gedaan, kuch kuch. Na al die geweldige spel-
letjes kwamen de meeste ouders al en was het kamp aan zijn einde gekomen. Het was 
een vermoeiend maar SUPER kamp!!!!!!!!!!!!  
Op naar het volgende kamp!!!! 
 
Aike en Sasja 

Wat gebruiken Heleen, Guno, Rik en Laurens hier voor routetechniek? 
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Winter Wandel Weekend 2004 (2) 
 
Om 10.00 uur moesten we op de Diep verzamelen om te horen te krijgen waar we heen 
zouden gaan. Er was wat verwarring over het vervoer maar uiteindelijk kwam het toch 
goed. Tegen 11 uur reden we naar het beginpunt, dit was gelegen in een bos aan de 
rand van een camping. We kregen een papier met vragen die je moest beantwoorden 
en zo kwam je erachter welke kant je op moest. Na de vragen kwam er een stukje waar 
je een kompas voor nodig had (maar we hadden geen kompas). We kwamen echter 
tegen die tijd de leiding tegen dus was het heel makkelijk om post 1 te vinden.  
 
Post 1 lag aan het spoor en naast het spoor was een restaurant (waar wij 'natuurlijk' 
niet in mochten). Marloes en Pauline zaten op post 1, hier moesten we papieren hoed-
jes vouwen. Na een korte pauze gingen we op weg naar post 2. We moesten om de weg 
te vinden een verhaal lezen. In dat verhaal stonden bepaalde woorden. voor op het 
papier stond een cirkel van woorden en elk woord stond naar een kant gericht. Zo wist 
je welke kant je op moest. Toen we een poosje hadden gelopen klopte de route opeens 
niet meer. Toevallig kwamen we Wouter Klein tegen. Hij vertelde hoe we verder moes-
ten lopen en zei dat we over het viaduct moesten lopen. Wij deden dit niet. Maar Bart 
Engelberts, de grootste nerd van de poca, hahaha. Het was een stukje lopen, maar 
toen wisten we natuurlijk niet meer hoe we moesten. Toen hadden we even Sasha ge-
beld en die wist meteen hoe we verder moesten. Toen kwamen we een heel dicht bos 
tegen en Iris geloofde niet dat we hierdoor moesten. Maar toen hoorden wij een nach-
tegaal zingen. Iedereen vloog hier meteen op af... 
 
Maar het was Michiel. Iedereen rende meteen weer terug het bos in. Toen roken we de 
goddelijke geur van soep. Na een soepie bij Esther, Bart, Michiel en Diederik gingen wij 
verder. Toen we net de bocht om waren gegaan kwamen wij Bart Engelberts tegen (die 
was dus over de brug gegaan). We deden net alsof we post 2 ook nog niet hadden 
gehad. Hij zei dat hij ons vet had afgesneden (niet!). Toen zag hij de Esso waar hij 
naartoe moest, maar Marieke wilde niet naar de Esso ze wilde met ons mee maar dat 
kon niet. Wij gingen weer verder naar post 3 door middel van 'bolletje pijltje'. Na 1,5 uur 
kwamen we bij post 3, toen werden we geschminkt door Picasso (Miranda) en Van 
Gogh (Saskia). Wat een talent hebben die twee. Ook hier bleven we niet lang want we 
moesten de leiding weer volgen. Nadat we een lange tocht door een villawijk hadden 
gelopen kwamen we aan bij het clubhuis en ongelooflijk genoeg was het andere groepje 
van de Ankerwacht er al. Dit groepje bestond uit: Joost, Yannick, Ilja, Dick en Sebas-
tiaan. Toen iedereen er was gingen we naar een chique restaurant (clubhuis van de 
Wilde Vaart en de leiding). Het eten was macaronisoep (er was gelukkig geen voedsel-
vergiftiging). 
Daarna hebben we onze bedden klaargelegd, daarna hebben we Brother Bear gekeken. 
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Toen gingen we lekker slapen. We gingen rond 2 uur slapen, het slapen werd mede mo-
gelijk gemaakt door Ronald. 
 

Dag 2: 
We werden om half 7 al wakker gemaakt (AAAH) en rond 9 uur gingen we de WV wak-
ker maken. Zij waren niet zo blij met ons maar omdat de meesten de dag ervoor niks 
hadden gegeten hadden we heel veel honger. Na het eten gingen we levend stratego 
doen, en hollandse leeuwen. Na dit alles gingen we afsluiten, de meeste ouders waren 
eral en iedereen ging naar huis.  
Het Winter Wandel Weekend van 2004 liep ten einde 
 
Wilde Vaart bedankt!! 
 
Geschreven door Jetze, Iris en Elva (maar Elva was niet mee op het WWW) 
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(advertenties)  

De kampkeuken 
Kookboeken zijn er in overvloede. Hierin staan verschillende recepten voor een gemid-
deld gezin met een gemiddelde keuken. Maar wat moet je nu op kamp, met beperkte 
middelen, voor een grote groep op tafel zetten? In deze rubriek enkele kamprecepten.  
 

Blauwe kaassoep voor 30 personen:  
Ingredienten:  
* 1500 gram Blauwe kaas (bijvoorbeeld Danish Blue) 
* 1 liter crème fraîche  
* Franse champignonsoep voor 15 pers  
* 300 gram goeie salami 
* 2 bosjes bieslook 
* 2 bollen knoflook 
 
Bereidingswijze:  
Maak de paddosoep volgens de beschrijving op het pakje en schil de knoflookteentjes. 
Snij de blauwe kaas en de salami fijn en doe deze in de soep zodra deze warm is. Roer 
af en toe even goed door de soep. 
Pers de knoflook en doe deze in de soep.  
Snij de bieslook in korte reepjes en gebruik deze als garnering.  
Serveertip: Dien de soep op met 10 gesneden stokbroden. 
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WVA: afscheidskamp Pim 
 Het begon allemaal op een vochtige zaterdag middag. De apfelstrüdel lag in de oven 
en even later was die klaar. Althans, de orginisatie dacht dat ie gaar was maar niet 
helemaal; maare we leven nog. Daarna begon het eerste spel: ren je rot à la Pim (met 
een quiz over wat Pim allemaal gedaan had). We kregen vragen die zelfs Pim niet 
allemaal goed had :).  
 
Daarna gingen we weer naar binnen en moesten we de tijd schatten die Pim kon 
boeren na 1 glas cola. We dachten heeeeeeeeeeeeeeeel lang maar het bleek 1/3 
seconde te zijn of zo. Toen ging wouter helemaal uitleggen hoelang 1 seconde is en dat 
bleek best we lang te zijn.  
 
 
 
 
 
 
 Daarna werden we in 3 groepen ingedeeld aan de hand van het aantal punten dat je 
gehaald had. 1 groep had het voorafje, 1 het hoofdgerecht (zat ik in) en eentje het 
nagerecht. Pim en Wouter zaten bij het voorgerecht duz je kon wel verwachten dat 
dat apart werd. Maar op de terugweg vanaf de super moesten we even langs bij 
Michiel en Josse (DE organisatie). Maar ja, Pim mocht buiten blijven staan, want we 
moesten even een stukje schrijven voor een foto schilderij, Daarna ging Wouter naar 
de Diep voor het CWO examen en ging de rest even een filmpje kijken.  
 
Daarna gingen we koken. Eerst het voorgerecht: soep met blauwe kaas, knoflook en 
nog wat van dat. (Zie het recept hier links, red.) Daarna het hoofdgerecht: shoarma 
in bladerdeeg, en na echt zow tof: een pudding pretpark. Was echt tof maar ja het 
blijft de Wilde Vaart duz niet iedereen kwam er even schoon van af. Maar ja boeie. 
Daarna gingen we naar een feest in Bussum, was wel grappig maar niet het beste 
feest tot nu toe. Daarna weer terug maar sommige waren de weg een beetje kwijt duz 
die kwamen iets later. En daarna waren er nog een paar shoarma flappen en daarna 
slapennnnnn. 
 
De volgende dag eerst uitslapen en dan eitje bakken. Gewoon een vast WVA ritueel. 
Daarna snel opruimen want Ben kwam nog even afscheid nemen van Pim, en wij gaven 
hem het foto schilderij. Hij was er blij mee en nog een paar anderen gaven hem een 
cadeautje. En dit was dan Pim's afscheidskamp. 
 
Diederick.  

è ? 
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Bedankt! 
Bij deze wil ik namens alle bevers de familie 
Heuvelink hartelijk bedanken voor de mooie 
Poppenkast. 
 
Tot nu toe hebben we er nog niets mee gedaan, 
maar daar gaat snel verandering in komen, aan-
gezien we nu ook in het bezit zijn van een aantal 
mooie poppenkastpoppen! 

 
 
 
In ieder geval hartstikke bedankt, we zullen er veel lol mee 
beleven! 
 
De beverleiding 

Trouwfoto van 
Helga en Valentijn, 
bij het verkenners 
spel van de 
boerenkool fuif. 
 
We wensen jullie 
een lang en 
gelukkig leven 
samen. ☺ 
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(advertentie) 
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Uit de oude doos... 
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De komende Belboeis vertonen we in een serie van vier verslagjes het verhaal van 
onze oude sleper Antartic. In dit nummer deel 3: 
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10 vragen aan … Gerda Kooger 
1. Wat is je naam, hoe oud ben je en bij welk onderdeel zit je van het Zuiderkruis? 
Gerda Kooger, ik ben 53 jaar oud en houd mij bezig met de ledenadministratie 
 
2. Werk je, of volg je een opleiding en wat doe dan? 
Ik ben werkzaam bij IFF in Hilversum. Dit is een groot internationaal reuk- en smaak-
stoffenbedrijf. Daar ben ik in goed Nederlands werkzaam als senior fragrance develop-
ment manager. 
 
3. Waar woon je en wie zijn je huisgenoten? 
Ik woon de Hilversumse Meent samen met mijn echtgenoot, oud-Zuiderkruisschipper 
Ruud. 
 
4. Wat is je functie binnen het Zuiderkruis? 
Ik verzorg de ledenadministratie voor de groep.  
 
5. Wat houdt dat in? 
Het bijhouden van wie lid is bij welk onderdeel en in welke functie. Deze gegevens wor-
den niet alleen binnen de groep gebruikt, maar moeten op geregelde tijden ook doorge-
geven worden aan Scouting Nederland. Vroegen wat dit veel bellen naar niet beant-
woorde telefoons of praten tegen antwoordapparaten. Met de 
komst van e-mail is het contact met de leiding een stuk eenvoudiger 
geworden. 
 
 
 
6. Hoe ziet je scouting carrière er uit? 
In 1970 heb ik Willem van der Wolk ontmoet op een feest van een Zuiderkruis-
buurjongen. Naar de mening van Willem was ik wel geschikt om leiding te gaan geven 
aan de welpen. Ondanks het feit dat ik nog nooit lid was geweest van Scouting, heeft 
hij mij kunnen overhalen om het toch te proberen. Je ziet het resultaat. Na al die ja-
ren ben ik nog steeds actief binnen de Zuiderkruis. Na eerst 4 jaar als Akela leiding te 
hebben gegeven aan de Neuweghorde in het oude hordehol aan de Neuweg, was ik nog 
een aantal jaren actief als aanvulling op de kampleiding. Daarna ben ik betrokken ge-
raakt bij de Belboei. In die tijd moesten alle stukjes nog op een typemachine uitge-
werkt worden. Mijn taak was het om de soms vrijwel onleesbare stukjes uit te typen. 
Na dit een aantal jaren gedaan te hebben, ben ik de ledenadministratie gaan doen. In 
het begin zonder computer, wat in die tijd normaal was. Dus geregeld lijsten typen en 
ook de etiketten voor de Belboei typen. Dit nam alles bij elkaar met een steeds groter 
wordende groep best veel tijd in beslag. Ook ging alles nog per telefoon, dus die reke-
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Mededelingen 

Contactadvertentie: De Soos zoekt (nog steeds) m. 
spoed een z.g.a.n. kleine vriezer. Prijs geen bezwaar, 
zolang het maar gratis is. Inruil mogelijk, afhalen 
ook. 

ning liep wel op bij het regelmatig rondbellen naar de leiding voor gegevens. Tegenwoor-
dig gaat dit alles eenvoudiger door de computer en e-mail, dit is maar goed ook, want 
de groep is in de loop van de tijd een stuk groter geworden.  
  
7. Waarom zit je bij scouting? 
Omdat ik het nog steeds leuk vind om vrijwilligerswerk te doen voor deze bruisende 
groep. 
 
 
8. Wat zijn je hobby's naast scouting? 
Roeien, zeilen, schaatsen en lezen.  
 
 
 
9. De persoon die ik volgende keer in deze ru- briek wil zien? 
Ronald Frank 
 
10. Omdat? 
Omdat hij al zo lang actief in binnen de groep.  
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Oude kranten, Wilde Vaart 
Op de volgende dagen staat er een container bij het clubhuis aan de Diependaalse-
laan: 

 
 

8 mei 
12 juni 
3 juli 

 
Wilt u een los overzicht, vraag hier dan aan één van ons 
om bij de container. 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
Wouter Klein (kawouter@zuiderkruis.nl) 
035-7720131  
0627-268921 

(advertentie) 
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Telefoonnummers bestuur 
Voorzitter Ruurt Stapel 035-6242471 
Secretaris  Ellen Brouwer 035-6216022 
Penningmeester Harry Rörik 035-6945263 
Onderhoud gebouwen Martijn Haringman 035-6220670 
Beheer Diependaalselaan Joke de Jong 035-6232564 
Beheer Schuttersweg  Margot van der Horst 035-6219927 
Groepsbegeleiding welpen  Wieke Broeders 035-6234006 
Groepsbegeleiding bevers Herma van Ouwerkerk 035-6215533 
Groepsbegeleiding zeeverkenners Ben van Hengstum 035-6236766 
Materiaalmeesters John de Jong 035-6858045 
 Ronald Sloof 035-6239994 
Vertrouwenspersonen (intern) Danny van der Linden  035-6839850 
 Ellen Reurings 06-50966511 
 Maud Pellen  035-6285015 
Vertrouwenspersoon (extern) G. van Voorst Vader (huisarts) 
Ledenadministratie Gerda Kooger 035-6915117 
 Mossenmeent 9 
 1218 AT Hilversum 
Secretariaat Ellen Brouwer 035-6216022 
 Diepeweg 15 
 1211 AE  Hilversum 
 

Telefoonnummers teamleiding 
Bevers Margot van der Horst 035-6219927 
Pieter Maritshorde Ysbrand ten Houte de Lange 0294-418723 
Albert Schweitzerhorde Rick Stapel 035-6242471 
Neuweghorde Sander Blase 06-14760098 
Sioniehorde Rik Broeders 035-6234006 
Ankerwacht Erik Rosendal 035-6288045  
Pocahontaswacht Ronald Frank 035-7726973 
Wilde Vaart Antarctic Wouter Klein 035-7720131 
Matancastam Laurens van Wageningen 035-6284829 
Rimpelstam Niels Brügemann 06-52471532 
 
Telefoonnummer clubhuis Diependaalselaan 035-6219965 
 
Website Zuiderkruisgroep  www.zuiderkruis.nl 
Webmaster Danny van der Linden  035-6839850 
Postmaster Ben van Hengstum 035-6236766 

http://www.zuiderkruis.nl


 
 
 
Algemeen 
1e dinsdag van de maand bestuursvergadering 
1e zaterdag van de maand schippersraad 
2e zaterdag van de maand krantenaktie WVA 
Op afspraak akelaraad 
10 mei spelraad 
9 oktober groepsraad 
 
Data 
7 t/m 10 juni avondvierdaagse 
11 september groepsdag 
2 t/m 3 oktoiber leidingweekend  
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